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A HONTI SZAKADÉK.

Irta: Dr. Noszky Jen.

DIE SCHLUCHT VON HONT IM BRZSÖNY-GEB I KG E.

Von ,/. Noszky.

Geológiai, geographiai és turisztikai irodalmunkban gyakran
találkozunk a Börzsöny hegység ÉK-i részén lev, érdekes és szép

természeti jelenség nevével, amelyet helyi kifejezéssel inkább , sza-

kadásinak emlegetnek. Hont községtl DNy felé az Ó-holocén ter-

rasz felett álló, meredek domboldalba vágódott, lépcszetes szurdok-

völgy, illetleg völgyszoros ez. Alsó nagyobb, kb. 1.0 méteres lép-

csszakasza (amelyen nagyobb eszések alkalmával jókora vízesés

szokott lezuhogni, rendes körülmények közt azonban csak egy-k' f

vékony vizerecskében csordul le a kis patak vize) járhatatlan.

Legfeljebb a sziklamászásban gyakorlott turista tud rajta felka-

paszkodni. Fels két lépcsszakasza azonban csak pár méteres; úgy
hogy ezt — az oldalon való átkapaszkodással meg lehet járni a

völgy fels része fell.

A szakadék kifejldésében több érdekes geológiai és hydröló-
giai tényez szerepel, amelyeket mellékelt térképvázlatunk és geo-

lógiai szelvényünk alapján a következkben foglalhatjuk össze :

Területünk észlelhet alaprétegét az alsó helvéfien terrosz-

trikumára települt, középs helvetien korú slír márgák és homokok
alkotják. A homokrétegek között, melyek helyenként elég köviilet-

dúsak (i. Májer I.; Földt. Közi. 1915.), több helyt keményebb ösz-

szeállású padok is akadnak. A schlieres tengeri csoporton 40—50

m vastagságú, terresztrikus kavics (alárendelten homok és agyag)
van. Erre telepszik rá azután az andezitek hatalmas stratovulkáni

takarója. A lankásabb lejtkön vékonyabb-vastagabb lösztakaró ma-

radványok is akadnak.
Az andezit takaró és teresztrikus feküje jó vízgyjtk, ezért a

schlier rétegek fels határán, bviz forrás fakadásokon kívül,

több helyt állandóan szivárog a nedvesség. Így a rövid, alig két

km-es patakban rendszerint mindig van vízfolyás Legfeljebb az

alsó folyáson, már lent az Tpolyvölgy terraszán, nyelik el vizét a

különböz törmelék és futóhomok takarók.

A mai völgy, mely a Dobogó és Jelene hegyekrl két ágban

indul ki, nagyjából É-ÉNy-i irányú, jórészt fels szakasz jelleg,

juvenilis völgy. Kisebb eróziós hajlásúin kívül csak magában a

szakadékban van egy feltnbb rövid EK-re való kitérése. Maga
a szakadék egy fiatalkori kaptura, lefejezés. Az eredeti, si völgy

iránya t. i. mint a többi, régebbi börzsönyi pataké (Keinencei pa-

tak, Bernecei patak), Ny-ra irányult a vége felé É-ra való kihaj-
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ÉNT DK

a. Mélyebb Helvetien terresztrikum — Tieferes terrestrische Helvetien. 1. kö-

zéps tengeri Helvetien slierek — Mittlere maríné helvetische Schliere. 2.

fels Helvetien terresztrikum — Oberes terrestrische Helvetien. — 3. Andezit

takaró — Andesit Decke. 4. Ó-holocén Ipoly-terasz — Altholozaner Terras

vöm Ipoly-(Eipel-) Flusses. 5. Uj holocén — Neuholozane Ablagerunge.
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lássál — a „Nagy hegy” tövében. Ez már régi, éréit, senilis völgy.
Ennek most is jól látható, térszinileg is összefügg folytatása — a

mi völgyünk középs szakasza is a Babahegy alatt. Igaz, hogy az

ottani érett, lankás völgyfenékbe a tovább harapódzó kapturás me-
der vízfolyása, új, keskeny juvenilis árkot vésett be már azóta.

A szakadék vízesés lépcsit a tengeri sehlierben lev,kemé-
nyebb homokkpadok ellentállóbb hatása hozta létre. Azonkívül
pedig az érdekes, vetsynklinálisnak nevezhet, szerkezeti jelenség.

A kaskade-ok felett ugyanis a laza, szürke agyagos padokból

álló schlierrétegek dlése 22 hórás és oly gyengén lejt, hogy a

patak vize jóformán ugyanazon a réteglapon a dlés irányában
mehet tova. A kikanyarodásnál, a 8—10 m mélység keskeny völgy-

szoros mind a két oldalán több, 10—22 hórás csapásé vetnek csú-

szás lapját, i 1 1 . ezek metszetét észlelni, az ottani, koraitokat bven
tartalmazó, homokos agyagban. A vetkön túl a rétegdlés ellen-

kez irányba (10 hóra) fordul át; azonkívül pedig jóval merede-
kebb lesz. Ezen az utóbbi alig 100 m hosszú szakaszon fejldtek ki

a sízakadék]épesk; úgyhogy a lágy rétegeket kimossa a kemények
alól a leomló zuhatag ereje.

A szakadék lépcsket, ha kisebb mértékben is. a többi, É felé

irányuló völgyrészletben, így pl. a Szt. János árokban is megta-
láljuk. Itt azonban a dlés már három hórás, tehát más szerkezeti

jellege van. így a patak folyás iránya is nagyjából a réteg csapás
irányába esik.

##*

Die Schlucht von Hont entwickelte sich am NO-chen Rande des

Börzsöny-Gebirges an einem iutressanten, jungen, durch Kaptur
entstandenen Talabschnitte. Dér grössere Widerstand dér har-

teren sandigen Bánke, die in dem Lehmkomplexe des Helvétien-

Schlieres eingebettet sind, brachte zustande in erster Reihe des

dreistufige, kaskadenartige Gebilde, von welchem die unterste

Stufe cca 30 M., — die zwei oberen dagegen nur 4—5 M. hoch sind.

Als dér zAveite wichtige Faktor dér Ausbildung muss die an
dem stufenartigen Teile gut sichtbare, unter 10—22 Hóra streichen-

de VerAverfung erAváhnt werden, die das Streichen dér Schichten am
nördlichen Flügel in entgegensetzter Richtung leitete und so

einc Verwerfimgs — synklinalenai tige Konstrucktion hclrstellte.

Am siidlichen Teile fliesst námlich das Wasser olme Hindernis's an
dér mit dér Laufrichtung des Wassers stimmenden, sanft fallenden

beinahe denselben Schichten und es dauert langsame, uugestörte

Erosion fórt; jenseitz dér Verwerfung dagegen, da die Schichten

entgegengesetzt fallen und zugleich steiler Averden, treten stai’ke

Widerstánde auf. Die hárteren Bánke AA’iderstehen dér Erosion, die

darunterliegenden lockeren Schichten hingegen kann die an den

Kaskaden herunterstürzende, manchmal betráchtige Wassermenge
t ief untcrAvaschen.


